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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـو په درتاسافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2016/ 12/ 27                                                                                              یمحمدآصف خوات

 

  ښې کروڅ په ھکله ېکني لۍ دوروستستانيي ساغليښد 
 

 هړ په اګ سناهي صبور( ساغليښد.  سره لولم ايوالتي په لېکني لستانيي دمحترم محمداعظم س

 په کوم منطق سره ې شوم چراني مقاله په غورسره ولوستله اوحې پورهړ صاحب په زستانيي دسېم

 انق8بي ده له انانوي خبره جھاد اودساماانوپهي داخوانېاندړ وتنوپهښتواوپښ امله دپې لدګ سناهي سیاغلښ

 ھغه  ې چیلي و نه  ده ورتهې يی او کورودانیلي ستاۍ نه دړی نوموکوالويتنولښ پې چيړ کليمبارزه پ

 ھره ې چهګرنڅ. ۍ دیدلي درېاندړ وکوالوپهي لمنهښ دتونښ د تاجک توکمه پېرکګ ددفاع په سنتوښدپ

 ري شمګڼ ې نه بلکوGملي ريي بدلون اوتغې په اندونوکتي حقوقي شخصيګړانځ وهي اودهيښ پاسييس

 یھم مختلف Gملونه لرل دنهي درېاندړ وتنوپهښ صبور( له لوري دپاغليښ دهګGملونه لري ھمدارن

 وهي دګ سناهي سیاغلښ ې چۍ دیاځدلته دتعجب .   دهېولي نوتهګ صاحب ستانيي سيې ته وهي ېشي چ

 ې داتمه لري چخهڅ قوم داستازو وهي د اي ېلډ ګړېانځ وهي داي دچا ، ې ولهګ په توکوالي او لونکيڅيړ

 ړینومو. يړ کېاندړ  وۍالډکومه  ورته اي  يړ وکنهي ستايړ له امله دنوموکنوينواولڅيړدده د

 ملک الشعرا اي ېونکڅيړ دکال دغوره اي اويي وستايې وکڅ ې لپاره کوي چې  ددېکنيالي کارزينڅيړ

 رهي دې پخوابه په دربارونو کې ورته  ده چونکوتهي ودهيدده داتمه ھغه  شاعرانو اوقص. يړلقب ورک

 اي به واکمنو سره زر ې اوپه مقابل کېولړ جوېدي شعرونه اوقصيې به هړ په اراوپاچايوو دسلطان ، ام

 ءالحق  اي ضيې محمد ظاھرشاه ،ھم يې ھم ې چۍ دليي ( خللي خليې هګلي بهښ. ې ورکولېمکځ

 يې  رباني ني دار برھان الدکهټي اودجھاد اومقاومت هيتا سیروپالونکګدادافغانستان ورانونکي اودترھ

 .یستلي نه و اادهيھم له 

 پلوه اوولهيتګړانځ رواني -اسيي  اودسرهي پذبي آسیرډي  چيکړ کدمھالهږ روان او دافغانستان

 ضد تنيښ دافغاني ضد اوپمنانوښ اودھغه سره جوخت دافغانستان د ديړ کزمني اغيګړکمزوري و

 منانودGسښ افغانستان د ديټوموي ددواحداوولډ ې اوپددلييوئښ ې Gندزيغاتوتراغي  تبلکويستماتيس

 سترو والوړي دنوادموي ، ھۍ غوبل روان دوي دپردېوادکي ھپهږ زموېنن سبا چ.   ديدلييرزګ لهيوس

 وھدفيري تيځ اوپويګ  کشمکشونو، افغاني ضد معاملو، Gسوھنو ، فرھنو،يالي دسانوډياونګواکونواوځ

 لي ، اهړ کيې ليب«   دامشھور فورمول ړې کهڅ ھيې وهي اورونه بل دي ھروګړ او د جۍ دیدليرزګ

 ته لمن ويمنښ اوداي ، مخامختلتوني  بځ قومونوترمنوڼ دورووادي ھې ھغه ددې چيړ کیپل » هړ کيې

.  راوپارويېاندړ په وتنوښ دپکيږ لوبيټاټ ې ددې چۍ دیرزولګ ته راې ديې پام ګړیانځوھل دي او

 وليين ېوکيږلوغ ماران  اوقات8ن په خپهګړ خوا جېوي که له وادونهي ھليکښ نني ېپه افغانستان ک

 اورواني پلوه  کمزوري اسيي او د سرهي پذبي آسيې دي له بله پلوه يړ واکمن کيېاوپرافغان ولس 

 رڅي اوخنجر په وپکټ قلم دوڅ ترې اچولهګ پانيې یدقلم خاوندان  ھم له پامه ندي غورزولي اوپرھغو

 قومونو وڼغان ورو اودافيګڼوړ سپک بل لووقمي ، شيي ووتانهښرپي  او غتانهښوکاروي ، داملت په پ

 .  ته لمن ووھيويمنښ اودلتوني بځاوژبو ترمن



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، کنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دلي: يادښت

 ستانيي سې وکتل شي اودده پخپله دا اعتراف  چاوتهړ سازماني تی پخوانګ سناهي ساغليښ که د

 ورورسوله که نه نو هګټ اوه کلن زندان  ې چړی له قوله راويړ دنوموې ککنهيصاحب په خپله ل

 په ھماغه په خپل کوچني ړی له بده مرغه نوموې چييښ »دميپوسي قفس کوچک خودم ،میناګدرتن«

 وادرواني دھغاتو،ي تبلې پسمنانوپرلهښاددي ، چيکړ کدمھالهږ اووادي دھې داچاي وھي ې لغتېقفس ک

 ارانوي دمتعصبه تاجک توکمه اي اواوړ سازماني تی افکار، پخوانونالستيي ناسګ تنچ،يکړ کدمھالهږاو

 ې چاني مدعيې دداعويکږدل. ۍ دیدليرزګاراي ماضي ته بيي ساماېبله خپل له کې درشېسره د راش

 پرمھال په کال تي دمحمدداودجمھورې وېلډ ستيياو مائو) ملي ستم ( ونالستاني نظره ناسګ تنواديدھ

 اردرلودګنټي ستمي په فدرالي سېوادکي په ھېدتش په نامه پروتوکول له مخ » ګسالن«  دې ک١٩٧۵

 ورسره ګن ساهي سیاغلښ شکه ھغه مھال لهي بې وه چهښ ضد نخېتنښفغاني ضداو پ اندهګرڅ ھغه ېچ

 ھم جهي نتهښ يې ې کولنوټ نه لري او په پرمختللوېلي منفي پاې په کل کستميالبته فدرال س. وږیھمغ

 و ږی تل حکومتونوته سرخوتهيښ تخهڅ دمرکزې چېوادکي ھوهي ده  خودافغانستان په شان ړېورک

 داساسي ې نظام چینن.  نه لريېلي پاښې ده منطقآ ړې ته Gره ھواره کدويG کمزوري ک  وياودواکمن

 لکه زچارواکيي ئمهي سواکمنځ ېنځي ې چييږ کدلي ھم لاي بييږ کلګڼ متمرکزھم ېقانون له مخ

 هګرنڅ ددوستمي عبدالرشالي مرستړی دولسمشرلومالي سی اوننلفټ مویعطامحمدنور اودھغه پخوان

 .  ديېمنښواګاو هړ خورا ناويې  ېلي پاييږ اوکه خبره  فدرال نظام ته ورسيښواګي  واکمنیمرکز

 کوالوي دھغو لې تمه ده چخهڅ سره ملتپالو دقلم دخاوندانو ې حالت ته په کتنيګړني نني ترواديدھ

 دنهيالبته در. شيي داولس سره وې نشي کوم چې تفاوته پاتې بېاندړ ووپهڅکنواوھيدزھرپاشونکو ل

 ی ته سپکاوتي شخصيګفرھنړرلوڅي په شان درحمن بابا په ګ سناهي ساغليښ دېني نلري چدامع

. يړ ورکوابځ لرلو سره په خپل وخت ې اودقلم عفت په پام کنهي سهړ سمنطق،ړ په لوې بلکيړوک

 په ھغوبه د ييږ  درېاندړ په ونوي قومپاله اوژبپاله متعصبوڼ اوکندوړ د ې چکوالي للهډ ھم داهڅکه 

 ې پکپاGن نظره قومګ دا تنې چهګرنڅ شي ولګ ولاپيټ ې ته ورته نورې نواودستاي ھژمونستانو،يفاش

 قومونو وڼ وروشتي مولوټ افغانستان دې کوم چی اندڼ افغان روېخوحاGت حکم کوي چ. تجربه لري

 ېډ بربنڼې اواصلي بې موخطانيي شی اودھغوييږ ودرېاندړ ونوپهي متعصبوڼ اوکندوړ ديګڼ کور ګډ

 .يړاو رسواک

  یپا

 


